Regulamin konkursu „Odliczanie do świąt z Aviko”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Odliczanie do świąt z Aviko”. Celem Konkursu jest
wyłonienie jego zwycięzców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizatorem Konkursu jest Umbrella Marketing Group Sp. z o. o. ul. Plac Konstytucji 5/31 00-657 Warszawa, NIP: 9512379852, KRS:
0000509692.
3. Fundatorem nagród jest: Aviko B.V. z siedzibą w Holandii, Dr. A. Ariensstraat 28, 7221 CD Steenderen, zarejestrowaną w rejestrze Izby
Handlowej Centralnego Gelderlandu w Arnhem (Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem) pod numerem
08027672, której nadano numer identyfikacyjny NIP PL 204-00-00-958.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook dla użytkowników, którzy są fanami
profilu Aviko Polska: https://www.facebook.com/AvikoPolska/
Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz
związany z serwisem Facebook w żaden sposób. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis Facebook z jakiekolwiek odpowiedzialności.
Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na dostarczanie informacji Organizatorowi Konkursu, a nie serwisowi Facebook.
Informacje podane w Konkursie, będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celach związanych z Konkursem oraz w związku z wydaniem
nagrody.
5. Konkurs trwa od 1.12.2021 do 23.12.2021. Każdego dnia pojawiać się będzie nowe zadanie konkursowe i wyłaniany będzie jeden
zwycięzca. Momentem rozpoczynającym konkurs jest opublikowanie pierwszego postu konkursowego, w którym określone jest
zadanie, które należy wykonać, aby wziąć udział w konkursie. Zadania konkursowe będą z dziedzin nauka, kultura, sztuka i sport.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.2009.2001.1540 z późn. zm.).

§2 UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
b) Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do
którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia
pokrewieństwa.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn.zm.),
na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz odbioru i realizacji Nagród, a także w celu publikacji listy
Zwycięzców.
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1000) jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla realizacji prawa do nagrody.
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
Zwycięzców oraz rozliczenia i odbioru nagrody.
4. Dane osobowe Uczestników Organizator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy o ochronie danych
osobowych, tzn. umożliwia Uczestnikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Uczestnik ma prawo wniesienia
żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
6. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych
informacji są chronione przez Organizatora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
7. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w
Konkursie zostaną zniszczone.
8. Uczestnik przystępując do Konkursu, akceptuje niniejszy Regulamin.

§3 ZASADY KONKURSU
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców czuwają Osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora
(Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej wchodzą 2 osoby, w tym:
1 Osoba wskazana przez Organizatora
2 Osoba wskazana przez Fundatora Nagród
2. Uczestnicy mają za zadanie w komentarzach pod postami konkursowymi w sposób twórczy i kreatywny odpowiedzieć na pytania
związane z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia.
3. Przygotowano 23 zadania konkursowe i 23 nagrody (słownie: dwadzieścia trzy). Każdego kolejnego dnia poczynając od 1 grudnia
2021 roku, Organizator zamieszczać będzie post z pytaniem konkursowym. Uczestnicy będą mogli odpowiadać na nie do godziny
23:59, a kolejnego dnia Organizator pod postem wyłoni zwycięzcę.
4. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Uczestnika komentarza, który zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie
za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z
zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.
5. Komisja Konkursowa przedstawi Zwycięzców Konkursu każdego następnego dnia od publikacji zadania konkursowego. Ogłoszenie
nastąpi w formie komentarza pod danym wpisem, w którym znajdą się pseudonimy nagrodzonych i prośba o zgłoszenie się w
wiadomości prywatnej.
6. Koszty wysyłki nagród pokrywa Fundator Nagród. Za wysyłkę nagród odpowiada Fundator Nagród. Nagrody zostaną wysłane w
terminie do 14 dni od daty otrzymania pełnych danych kontaktowych niezbędnych do wysłania nagród.
7. Organizator Konkursu ma prawo nie przyznać nagrody w przypadku, gdy poziom prac nie będzie spełniał wymogów.

§4 NAGRODY
1. W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie 23 (słownie: dwudziestu trzech) uczestników. Każdy z Uczestników ma prawo wygrać
tylko jedną nagrodę.
2. Nagrodami w konkursie dla każdej z 23 nagrodzonych osób są drobne upominki z kategorii dom/kuchnia o maksymalnej wartości
80 zł netto.
1 grudnia - Filiżanki do kawy i herbaty porcelanowe ze spodkami MERRY CHRISTMAS BIAŁE 220 ml 2 szt.
2 grudnia - Wałek dekoracyjny do ciasta obrotowy drewniany ANAPOL RENIFERY 37,5 cm
3 grudnia - EKUE Christmas 28 el. wielokolorowe - wykrawacze do ciastek i pierników stalowe z pudełkiem i akcesoriami
4 grudnia - Lampion świąteczny led grający CHRISTMAS SANTA CLAUS
5 grudnia - NAVA Terrestrial Serce 33 x 31,5 cm bordowa - forma do pieczenia ze stali węglowej
6 grudnia - Puszka / pojemnik świąteczny na ciastka i pierniki z pokrywką metalowy LETTER BOX BŁĘKITNA 15,5 x 11 cm
7 grudnia - Obrus świąteczny na stół poliestrowy JEDEKA ŚNIEŻKA SZARY 130 x 160 cm
8 grudnia - Brytfanna emaliowana z pokrywką SILESIA RYBNIK BLACK SPLENDID 3 + 2,8 l
9 grudnia - Patera stała na ciasto szklana JASŁO KULKI 30,5 cm - stojak na tort
10 grudnia - Tortownica okrągła stalowa z pokrywką FLORINA LIKORIS CZARNA 26 cm
11 grudnia - MISS LUCY Olo Ptaszki 150 x 200 cm biały - koc poliestrowy
12 grudnia - Dywanik pod choinkę MERRY CHRISTMAS PASKI 128 cm
13 grudnia - Lampki led na baterie drewniane wewnętrzne FLORINA ŚNIEŻYNKI SZARE
14 grudnia - Rękawica podwójna kuchenna poliestrowa JEDEKA ARTO 001 BEŻOWA
15 grudnia - Talerz obiadowy porcelanowy MERRY CHRISTMAS BIAŁO-CZERWONY 27 cm
16 grudnia - Termofor gumowy w pokrowcu RENIFER BRĄZOWY 1 l
17 grudnia - Kubek porcelanowy ze spodkiem AFFEK DESIGN SIMONA BIAŁY 400 ml
18 grudnia - Kalendarz adwentowy wiszący filcowy SNOWMAN
19 grudnia - Waga kuchenna elektroniczna z miską MESKO MS 3165 BIAŁA
20 grudnia - Miska / Salaterka porcelanowa AURORA GOLD CIEMNOZIELONA 0,5 l

21 grudnia - Szklanki do napojów i drinków szklane AFFEK DESIGN ELISE RÓŻOWE 250 ml 6 szt.
22 grudnia - TESCOMA Delicia Silicon Prime Malina 24 cm pomarańczowa - forma do babki z tuleją silikonowa
23 grudnia - Talerz dekoracyjny porcelanowy MAGIC X-MASS BALLS STAR BIAŁO-CZERWONY 20 cm

3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez oznaczenie go w komentarzu pod postem konkursowym.
Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w terminie 24h od daty ogłoszenia zwycięzców przez Organizatora wiadomość prywatną w
serwisie Facebook zawierającą dane niezbędne do wydania zwycięzcy nagrody.
4. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania nagrody, w tym nieprzesłania przez zwycięzcę wiadomości
zwrotnej, o której mowa pkt. 4.3 prawo do uzyskania nagrody przepada, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.
5. Nagrodzonym w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ekwiwalentu
pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w Regulaminie.
6. Uczestnik traci prawo do Nagrody, w przypadku złamania któregokolwiek postanowienia z niniejszego Regulaminu, a w wypadku
ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Nagród na inne cele.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody w przypadku jej niedostępności na inną o podobnej wartości pieniężnej.
9. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
10. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.

§5 REKLAMACJE
1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres e-mail: konkurs@umbrella.pl
w trakcie trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników
Konkursu, z dopiskiem: „Odliczanie do świąt z Aviko”.
2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od
dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie reklamacji drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości
e-mail.
6. Uczestnikowi niezadowolonemu z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w
postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

§6 PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu poprzez dobrowolny udział w Konkursie jednocześnie nieodpłatnie udziela zgłaszając utwór, licencję
niewyłączną, z prawem do sublicencji, do utworu – do wykonanego Zadania Konkursowego swojego autorstwa na rzecz
Organizatora i podmiotów z nim powiązanych, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych, bez możliwości jej
wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących,
znanych mu polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
d) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub
bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, oraz jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych,
w szczególności twórcze przekształcanie, przeróbka lub adaptacja całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie, w tym
publikowanie z podaniem imienia, nazwiska, pseudonimu

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i
wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zamieszczania wpisów/komentarzy
konkursowych oraz udostępniania wyników Konkursu.
3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć
na każdym etapie Konkursu.

